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PREMIS CONSTRUMAT 2011  
 

El Saló Internacional de la Construcció, Construmat-Barcelona, convoca la 14a edició dels Premis 
Construmat d’innovació a la construcció. 
 

BASES 
PREMI CONSTRUMAT D’EDIFICACIÓ 2011 

PREMI CONSTRUMAT D’ENGINYERIA CIVIL 2011 

 

1. Poden optar al Premi Construmat d’Edificació i al Premi Construmat d’Enginyeria Civil les obres de nova planta o 
d’intervenció en obres existents, acabades a Espanya entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2010. 

2. Les obres que vulguin optar al Premi Construmat d’Edificació 2011 i al Premi Construmat d’Enginyeria Civil 2011 
poden ser presentades per qualsevol dels agents –promotor, facultatiu o constructor– que hi hagi participat.  

 Cal presentar la documentació exclusivament en fitxers digitals segons el formulari d’inscripció que es troba a 

 www.premiosconstrumat.com i que comprèn: 

• Tipus d’obra, emplaçament i data de finalització. 

• Dades dels agents que han participat a l’obra: promotor, constructor i equip tècnic facultatiu. 

• Descripció de l’obra. 

• Aspectes d’innovació que incorpora l’obra. 

• Fotografies  en format jpg (màxim de 8). 

• Plànols necessaris per entendre l’obra en format pdf o jpg.  

  • Certificat final d’obra emès pel facultatiu corresponent. Format jpg o pdf. 

 Les imatges i els noms dels agents que han participat en les obres seleccionades i guardonades seran difoses a la 
web dels premis i a tots els suports que es considerin necessaris per a la promoció d’aquesta convocatòria.  

3. La inscripció per a la participació en aquesta convocatòria, que només es podrà fer  a la web 
www.premiosconstrumat.com, finalitza a les 5 de la tarda, hora local, del dia 22 de març de 2011 .  

 La Secretaria Tècnica dels Premis Construmat és l’ Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC, 
carrer de Wellington, 19, 08018 Barcelona. 

 Si el Jurat ho sol·licita, cal posar a la seva disposició qualsevol informació addicional que necessiti. 

4. El Jurat té en compte la innovació de l’obra, en totes les fases del procés constructiu, com a resposta als 
condicionants funcionals, tècnics i mediambientals. 

5. El Jurat atorgarà el Premi Construmat d’Edificació 2011 i el Premi Construmat d’Enginyeria Civil 2011 a l’obra que 
en cada cas consideri guanyadora, d’entre les que ha seleccionat prèviament. Si ho considera oportú, pot concedir 
mencions. 

 El Premi o la menció es lliuren a cadascun dels agents: promotor, facultatiu i constructor.  

 Els Premis no es poden declarar deserts ni concedir-se ex aequo. 

6. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir amb relació a l’adjudicació dels 
Premis. Les decisions del Jurat són inapel·lables. 

7. La lectura del veredicte i el lliurament de guardons es duen a terme en un acte públic durant la celebració del Saló 
Construmat-Barcelona. 

8. La participació en els Premis Construmat comporta l’acceptació d’aquestes bases. 
 




